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ΔΕΥΑΠ
Η τοπική «βαριά»  
βιομηχανία

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που δημιουργήθηκε με την 471/99 απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου Πάρου, μετά από την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 1069/80 που προβλέπει τη σύ-
σταση των Δ.Ε.Υ.Α σε όλους τους δήμους. Η λειτουργία της επιχείρησης καθορίζεται 
από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που ψη-
φίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/1999 απόφαση του Δ.Σ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π και την 655/99 σύμφωνη γνώμη του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Ο ρόλος της
Η Δ.Ε.Υ.Α.Π είναι μια επιχείρηση η οποία έχει την 

ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης όλων 
των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης 
και αποχέτευσης του νησιού, ενώ ταυτόχρονα 
είναι αρμόδια για τον έγκαιρο προγραμματισμό των 
μελλοντικών έργων και δράσεων. 

Οι βασικοί στόχοι της Επιχείρησης αναφορι-
κά με την ύδρευση, είναι η κάλυψη των υδρευ-
τικών αναγκών του νησιού μέσω της βέλτιστης 
αξιοποίησης των δικτύων υποδομής (αντλιοστασίων, 
δικτύων διανομής κλπ) καθώς και η διασφάλιση της 
ομαλής υδροδότησής του βάση της ορθολογικής 
διαχείρισης των περιορισμένων υδατικών πόρων. 
Αντίστοιχα, στον τομέα της αποχέτευσης, η 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει ως βασική της προτεραιότητα 
την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλή-
των καθώς η συλλογή και επεξεργασία τους είναι 
βασική παράμετρος στην προστασία του περιβάλλο-
ντος από την ανθρώπινη ρύπανση και στην πρόληψη 
της διάδοσης των ασθενειών που σχετίζονται με τους 
υδατικούς πόρους.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π διαρκώς εξελίσσεται και η ανάγκη για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών της είναι επιτακτική. Ειδικό-
τερα, έχει εστιάσει την προσπάθεια της σε κρίσιμούς 
τομείς όπου και θα επικεντρωθεί σε ένα βραχυχρόνιο 
ορίζοντα. Σ’ αυτούς τους τομείς συμπεριλαμβάνεται η 
προστασία της δημόσιας υγείας που είναι ο βασικότε-
ρος στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Π καθώς και η παροχή καλής 
ποιότητας πόσιμου νερού.

Στο πλαίσιο της διαρκής βελτίωσης της και της 
προσπάθειας για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, 
αποτελεί στόχο η δημιουργία τριτοβάθμιας επεξεργα-
σίας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
εκροών αστικών υγρών αποβλήτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν εξίσου 
σημαντικό τομέα, καθώς με την εφαρμογή της μπορεί να επιτευχθεί ορθολογικότερη 
διαχείριση στην άρδευση για το πότισμα των καλλιεργειών, αφού το νερό είναι ένας 
ανακυκλώσιμος πόρος. Η ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση των εκροών των επε-
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τους τρεις βιολογικούς καθαρισμούς, πρέπει 
να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό φυσικό στοιχείο, έτσι ώστε να συγκροτήσει ένα 
βασικό πυλώνα της συνολικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

Ο έλεγχος
Σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π είναι ο ημερήσιος έλεγχος και η 

λειτουργία της επιχείρησης, καθώς το εύρος ευθύνης της στο σύνολο του νησιού 
είναι τεράστιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για ένα 
ευρύ φάσμα λειτουργίας που περιλαμβάνει:   

1) Τη συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους 200 χιλιομέ-
τρων περίπου, μεγάλο μέρος των οποίων κληρονόμησε με τη σύσταση της, και τα 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. Πρέ-

πει να τονιστεί ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει κατα-
γραφή των εν λόγω δικτύων καθώς τα περισσότερα απ’ αυτά είναι αχαρτογράφητα 
και σε πολλές περιπτώσεις έχουν διέλευση μέσα από ιδιοκτησίες, γεγονός το οποίο 
δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους καθώς και την επισκευή των βλαβών.  

2) Τη διαρκή εποπτεία 40 δεξαμενών και 8 αντλιοστασίων πόσιμου νερού με 
σκοπό την αδιάλειπτη παροχή καθώς και την αποφυγή υπερχειλίσεων. Για την επί-
τευξη των ανωτέρω στόχων απαιτείται η επαρκής συντήρηση όλων των κτηριακών 
εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

3) Τη χρήση 45 γεωτρήσεων σε ολόκληρο το νησί, με συνολική αντλούμενη πα-
ροχή το χειμώνα περίπου 4.000 κ.μ. ημερησίως ενώ το καλοκαίρι κυμαίνεται από 
14.500 κ.μ. περίπου, έως και 18.500 κ.μ.. στις ημέρες αιχμής. 

4) Τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας διύλισης στη δημοτική κοινότη-
τα Νάουσας, η οποία καθιστά το νερό του ποταμού πόσιμο, διοχετεύοντάς το στο 
δίκτυο ύδρευσης, ενώ καλύπτει μεγάλο μέρος των ιδιαίτερα αυξημένων υδρευτι-
κών αναγκών της Νάουσας. Η Μονάδα Αφαλάτωσης Νάουσας λειτουργεί με τη 
μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και διαθέτει αντλίες συνολικής ισχύος 85 KW. 

Η αγωγιμότητα του ακατέργαστου νερού είναι 3.300 
μs ενώ το παραγόμενο νερό έχει αγωγιμότητα 350 
μs. Η μονάδα έχει δυνατότητα παραγωγής 1.200 κ.μ. 
ανά ημέρα.

5) Την ποιότητα του νερού, η οποία ελέγχεται με 
σύγχρονα μέσα από τις χημικούς της επιχείρησης στο 
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιότητας και ελέγ-
χου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και από πιστοποιημένα εργαστήρια 
στην Αθήνα. Επίσης έχουν τοποθετηθεί αυτόματα 
συστήματα προληπτικής απολύμανσης με εφαρμο-
γή χλωρίωσης, καθώς και μετρητές υπολειμματικού 
χλωρίου.

6) Τις νέες συνδέσεις παροχών ύδρευσης και απο-
χέτευσης που ολοένα αυξαίνονται,  απόρροια της 
οικιστικής ανάπτυξης του νησιού. Η αύξηση των πα-
ροχών ύδρευσης (αριθμός υδρομέτρων) που έχουν 
χορηγηθεί την τελευταία τετραετία στο νησί μας έχει 
ως εξής: 2012: 15900 υδρόμετρα, 2013: 16300 
υδρόμετρα, 2014: 16200 υδρόμετρα και 2015: 
16300 υδρόμετρα.

7) Τον τομέα της αποχέτευσης, καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
διαθέτει ένα εκτεταμένο και συνεχώς επεκτεινόμενο 
δίκτυο αποχέτευσης μήκους περίπου 90 χλμ, δίκτυο 
όμβριων, καθώς και 17 αντλιοστάσια αποχέτευσης.

8) Τη λειτουργία τριών μονάδων βιολογικού καθα-
ρισμού στην Παροικιά, τη Νάουσα και τη Μάρπησσα, 
οι οποίοι εξασφαλίζουν δευτεροβάθμια επεξεργασία 
λυμάτων με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού, 
απαλλάσσοντας το νησί από σημαντικά προβλήματα 
περιβαλλοντικής μόλυνσης. Ο σκοπός  αυτών των 
μονάδων βιολογικού καθαρισμού είναι αφ’ ενός μεν 
η προστασία της δημόσιας υγείας, αφ’ ετέρου δε, η 
μείωση των παντοειδών ανθρωπογενών πιέσεων που 
υφίστανται οι υδάτινοι αποδέκτες. Σημαντικό στοιχείο 
αποτελεί η αύξηση της παροχής που παρουσιάστηκε 
και στις τρεις μονάδες βάση των στοιχείων του 2015 
σε 935.000 κυβικά λυμάτων, σημειώνοντας αύξηση 
25% σε σχέση με το 2014. Όπως αντιλαμβάνεστε, η 

λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων είναι υψίστης σημασί-
ας και απαιτείται 24ωρη παρακολούθηση, καθώς και συνεχή εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από 
τις βασικές μας προτεραιότητες. 

Ο στόχος
Επιδίωξη της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αφενός η παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού 

και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος με την αποτελεσματική λειτουργία 
των δικτύων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των μονάδων βιολογικού καθα-
ρισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός σύγχρονου υδρευτικού-αποχετευτι-
κού συστήματος όπου ο κύριος σκοπός του είναι η επίτευξη του ανώτατου δυνατού 
επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές με το μικρότερο δυνατό κό-
στος. 

Από όλα τα παραπάνω και αν κανείς συνυπολογίσει ότι στην Δ.Ε.Υ.Α.Π απασχο-
λούνται και 50 εργαζόμενοι αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι πραγ-
ματικά μια από τις βαριές βιομηχανίες του νησιού μας.
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/10-14/11 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 2
15/11-14/12 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 3

Δεσποτικό
Συνεδρίασε στις 27/10/2016 στην 

αίθουσα «Καλουδάς». το δημοτικό συμ-

βούλιο Αντιπάρου, με μοναδικό θέμα: 

«Ενημέρωση και προγραμματισμός 

δράσεων σχετικά με τις αρχαιολογικές 

ανασκαφές στο νησί του Δεσποτικού».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο αρ-

χαιολόγος, κ. Γιάννος Κουράγιος με την 

ομάδα του, ο οποίος ενημέρωσε για την 

πορεία των ανασκαφών και την πρόο-

δο των εργασιών της αναστήλωσης. 

Παρουσιάστηκε βίντεο και ακολούθησε 

συζήτηση. 

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου επι-

βεβαίωσε τη στήριξη του στο σπουδαίο 

έργο που επιτελείται και αποφάσισε 

ομόφωνα τη σύναψη προγραμματι-
κής σύμβασης με το υπουργείο Πο-
λιτισμού -μέσω της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Κυκλάδων-, τριετούς διάρκειας 

με τίτλο: «Συντήρηση, αναστήλωση και 

ανάδειξη του ιερού του Απόλλωνος στο 

Δεσποτικό του Δήμου Αντιπάρου».

Ασύρματο δίκτυο 
στην Αντίπαρο 

Στις αρχές Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του μη-
τροπολιτικού ασύρματου δικτύου του δήμου Αντιπάρου. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Το ασύρματο δίκτυο του δήμου παρέχει δωρεάν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που 
βρίσκονται στον οικισμό της Αντιπάρου και σε σκάφη που 
αγκυροβολούν στον κόλπο της Αντιπάρου. Για να το χρησιμο-
ποιήσει κάποιος, αρκεί να διαθέτει μια συσκευή συμβατή με 
το εμπορικό πρότυπο «WiFi» (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, 
smartphone κλπ) και να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βή-
ματα:

Α) επιλογή του δικτύου «- Municipal Free WiFi –» 
Β) αποδοχή των όρων χρήσης

Τεχνικές λεπτομέρειες
Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται με 3 γραμμές adsl, συνο-

λικής ονομαστικής χωρητικότητας 72Mbps. Ο κάθε χρήστης 
περιορίζεται σε ταχύτητες 4Mbps download και 400kbps 
upload. Οι ταχύτητες αυτές θα αναπροσαρμόζονται τακτικά 
από τον διαχειριστή του δικτύου, ανάλογα με την χρήση που 
θα παρατηρείται.

Το δίκτυο διαθέτει 9 σταθμούς, ο καθένας από τους οποί-
ους μπορεί να εξυπηρετεί πολλές δεκάδες χρήστες ταυτόχρο-
να. Οι σταθμοί συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματες ζεύξεις 
στη συχνότητα των 5GHz, ενώ οι υπηρεσίες στους χρήστες 
παρέχονται στα 2.4GHz. 

Κάλυψη
Το δίκτυο καλύπτει τουλάχιστον τις περιοχές που εμφανίζο-

νται σκιασμένες με πράσινο χρώμα στον παρακάτω χάρτη. Με 
κόκκινο σημάδι σημειώνονται οι σταθμοί του δικτύου.

Χάρτης κάλυψης Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου Δή-
μου Αντιπάρου

Υποστήριξη
Το δίκτυο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Wired & Wireless 

Networks η οποία έχει αναλάβει και την λειτουργία του. Για 
οποιοδήποτε πρόβλημα ή ενημέρωση, οι χρήστες καλούνται 
να επικοινωνούν με την Wired & Wireless Networks με email 
στο support@waw.gr ή τηλεφωνικά στο 210 211 2455, εσω-
τερικό 199.

Μελλοντικές επεκτάσεις
Ο κορμός του δικτύου έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να 

υποστηρίξει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό σταθμών και τριπλά-
σιες γραμμές internet. Έτσι, ο δήμος Αντιπάρου σκοπεύει να 
επεκτείνει άμεσα το μητροπολιτικό ασύρματο δίκτυο, ώστε να 
αυξηθεί η κάλυψή του, αλλά και να παρέχει νέες υπηρεσίες 
πάνω από αυτό.
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Το επαρχείο για 
την ημερίδα 
ανακύκλωσης

Υπό τον τίτλο: «Η ανακύκλωση των αστικών στερε-
ών αποβλήτων, κλειδί για την περιβαλλοντικά αποτε-
λεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά», 
η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου - που ήταν με τη συν-
διοργάνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου- εξέδωσε 
ανακοίνωση για την ημερίδα με θέμα την ανακύκλωση 
στο νησί μας.

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, στην ομιλία του στην 
ημερίδα υποστήριξε ότι: «λαμβάνοντας υπόψη το με-
γάλο ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που περι-
έχονται στα απορρίμματα των νησιωτικών περιοχών, 
λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, η σωστή οργάνω-
ση και διαχείριση της ανακύκλωσης, έχει εξελιχθεί σε 
μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι νησιωτικοί φορείς, παράλληλα με 
την ανάγκη διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδη-
σης».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του είπε: «Τα χαρα-
κτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιο-
χές, δηλαδή το μικρό μέγεθος σε μόνιμο πληθυσμό 
και έκταση, η άνιση κατανομή της παραγωγής των 
απορριμμάτων κατά την διάρκεια του έτους λόγω του 
τουρισμού, ο ολοένα αυξανόμενος όγκος τουριστών 
που δέχονται, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυ-
κλώσιμων υλικών διά θαλάσσης προς τα κέντρα συ-
γκέντρωσης και επεξεργασίας, η απόσταση από τους 
τελικούς αποδέκτες των ανακυκλωμένων υλικών 
απασχολούν τους ειδικούς και η αντιμετώπισή τους 
απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο έπαρχος Πάρου, 
Κ. Μπιζάς είπε: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
μια υπόθεση με πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις. 
Επιβάλλεται να αλλάξουμε νοοτροπία, τρόπο ζωής και 
πολιτιστικές αξίες (…). Η γενιά μας έχει υποχρέωση 
να προφυλάξει κατά το δυνατό τον πλανήτη και να δι-
ορθώσει τα λάθη των προηγούμενων γενιών καθώς 
ο πλανήτης δεν είναι κληρονομιά αλλά δάνειο από τις 
μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να παραδώσουμε 
σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση».
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Θεία Λειτουργία 
πάνω στο πλοίο!

Με κάθε επισημότητα την περασμένη Κυριακή 
30/10/2016 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή της ει-
κόνας Παναγίας 
Εκατονταπυλια-
νής από τον Άγιο 
Δημήτριο Τα-
μπουρίων Πει-
ραιώς, στο φυ-
σικό της χώρο, 
στην Πάρο.

Η εικόνα με-
ταφέρθηκε από 
τον Αγ. Δημήτριο 
με όχημα του 
πυροσβεστικού 
σώματος στο 
λιμάνι του Πει-
ραιώς και στη 
συνέχεια με το 
πλοίο της γραμ-
μής επέστρεψε 
στην Πάρο.

Στο λιμάνι του 
νησιού μας την εικόνα υποδέχθηκαν πολλοί πιστοί με 
επικεφαλής το μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο 
και τις τοπικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκε και δέ-
ηση.

Η λειτουργία

Από τις πλέον συγκινητικές στιγμές στην επιστρο-
φή της εικόνας, ήταν αυτή της Θείας λειτουργίας στο 
πλοίο, κατά το ταξίδι από Πειραιά προς Πάρο.

Σε σαλόνι του πλοίου τελέστηκε η Θεία λειτουρ-
γία συνοδεία ιεροψαλτών του Αγίου Δημητρίου Τα-
μπουρίων, από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, 
Πολύκαρπο Μπόγρη και τους πρωτοπρεσβύτερους 
Δημήτριο Αρώνη του Αγ. Δημητρίου Πειραιώς και τον 
Στυλιανό Μπιζά του ιερού προσκυνήματος Εκατοντα-
πυλιανής.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν πολλοί επιβάτες 
του πλοίου, καθώς και ο πλοίαρχος και οι ναυτικοί του 
«Blue Star Delos». Πολλοί ήταν εκείνοι που μετέλαβαν 
και που έλαβαν ως ευλογία αντίδωρο και άρτο.

Αίτημα για 
αδελφοποίηση

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, με επιστολή του στις 
25/10/2016 προς το διοικητή του Κωνσταντοπού-
λειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (Αγία Όλγα), κ. 
Μιχάλη Κούρτη, έκανε αίτημα για αδελφοποίηση του 
νοσοκομείου της Ν. Ιωνίας με το ΚΥ Πάρου.

Ο κ. Μπιζάς στην επιστολή του επισημαίνει: «Σας 
γνωρίζω ότι το Κέντρο Υγείας της νήσου Πάρου πα-
ρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές ελλείψεις 
κυρίως σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Στο Κ.Υ. Πάρου υπηρετούν ένας ιατρός γενικής ια-
τρικής, ένας χειρούργος και ένας επικουρικός καρδι-
ολόγος  με την πολύτιμη συνδρομή των αγροτικών 
ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Όπως 
αντιλαμβάνεστε οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες 
ιατρών (Παθολόγος, Παιδίατρος, Ορθοπεδικός, Γυ-
ναικολόγος) δημιουργούν συνθήκες αρνητικές για 
την ομαλή λειτουργία της υγειονομικής μας μονάδας. 
Οι τοπικές αρχές, οι φορείς και οι κάτοικοι της Πάρου 
και της Αντιπάρου έχουν επανειλημμένα διεκδικήσει 
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
Κ.Υ., με βασικό αίτημα την κάλυψη των κενών θέσε-
ων.    

Για τους παραπάνω λόγους εκτιμώ ότι θα ήταν 
χρήσιμη η σύναψη συνεργασίας με την μορφή αδελ-
φοποίησης μεταξύ του Κ.Υ. Πάρου και του Κωνστα-
ντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου ώστε να μπορούν 
οι κάτοικοι των νησιών της Πάρου & της Αντιπάρου 
να τυγχάνουν τις ευεργετικές υπηρεσίες από το Κων-
σταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο.

Στην περίπτωση αδελφοποίησης το Κ.Υ. του νησιού 
μας θ’ αποκτήσει περισσότερα πλεονεκτήματα, επι-
στημονικά και οργανωτικά τα οποία θα αναβαθμίσουν 
τις ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους των νησιών 
μας. Ταυτόχρονα το Νοσοκομείο σας θα προσφέρει 
μέγιστες υπηρεσίες στο νησί μας. Στο μέτρο των δυ-
νάμεων μου θα κάνω ότι μπορώ για να συμβάλλω 
σε αυτή την προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον 
κόπο».

Σημειώνουμε ακόμα ότι ο δήμαρχος Πάρου. Μ. Κω-
βαίος, δημοσιοποίησε την ημέρα κοινοποίησης της 
επιστολής Κ. Μπιζά, δική του επιστολή με ημερομηνία 
20/10/2016 προς το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών, στην οποία έγραφε:

«Αγαπητέ κ. Διοικητά,
Μετά από προσωπική επαφή μαζί σας, σας γνω-

στοποιούμε ότι έχουμε τη βούληση να προχωρήσου-
με στην αδερφοποίηση του Κέντρου Υγείας Πάρου με 
το λαμπρό νοσοκομείο σας. Είμαστε στη διάθεσή σας 
για τις περαιτέρω ενέργειες».

28η Οκτωβρίου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 28 Οκτωβρίου 

2016 η εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου με αφορμή την εθνική εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος».

Η εκδήλωση περιελάμβανε: την ομιλία της φιλολό-
γου κ. Μπέτη Μπιζά, με θέμα: «Γερμανική Κατοχή: Το 
χρονικό της σωτηρίας 125 Παριανών που είχαν κατα-
δικαστεί σε εκτέλεση» και πλαισιώθηκε από τη χορω-
δία του γυμνασίου Αρχιλόχου, υπό τη διεύθυνση της κ. 
Μπιζά. Στην εκδήλωσε έδωσε το παρόν και ο κ. Ηλίας 
Στέλλας, αδελφός του Εθνομάρτυρα Νικόλα Στέλλα.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ο δήμαρχος Πάρου, 
κ. Κωβαίος, η διευθύντρια του γυμνασίου Αρχιλόχου, 
κ. Μαρμαρά και ο μοναχός της Ι.Μ. Λογγοβάρδας π. 
Λεόντιος.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης 
για την εθνική επέτειο, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπι-
ζάς ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του τον περιφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκο, το Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο & την Δ.Ε. 
του ιερού προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής, τον ηγούμενο και τους μοναχούς της Ιεράς μονής 
Λογγοβάρδας, τη φιλόλογο κ. Μ. Μπιζά, τα παιδιά και 
τους γονείς της χορωδίας του γυμνασίου Αρχιλόχου, 
την καθηγήτρια μουσικής, κ. Ωραία Πάτκου και τη δι-
ευθύντρια, κ. Μοσχούλα Μαρμαρά και τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Αρχίλοχος» για την προετοιμασία και πα-
ραχώρηση της αίθουσας, καθώς και την βοήθεια στα 
τεχνικά θέματα.

Επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις στις 27-28 Οκτωβρίου και ειδικότερα: Τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/
θμιας εκπαίδευσης για τις σχολικές εορτές που πραγ-
ματοποίησαν, το ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής και τις ενορίες της ιεράς μητρόπολης Πα-

ροναξίας για τις ιεροτελεστίες, το δήμο Πάρου και την 
ΚΔΕΠΑΠ για τη διάθεση της φιλαρμονικής, το τμήμα 
καθαριότητας του δήμου Πάρου για τον ευπρεπισμό 
των χώρων κατάθεσης στεφάνων και της παραλιακής 
λεωφόρου, το αστυνομικό τμήμα Πάρου και το λιμε-
ναρχείο για την τάξη και τον τελετάρχη, καθηγητή φυ-
σικής αγωγής, κ. Δημήτριο Μαούνη.



Παρόλο που η θερμοκρα-
σία παραμένει σε υψηλό για 
την εποχή επίπεδο, το ερώ-
τημα για το πώς θα ζεστα-
θούμε το χειμώνα μας απα-
σχολεί όλους. 

• Θα συνεχίσουμε με πετρέ-
λαιο; 

• Πότε και ποιός θα κάνει 
σωστή συντήρηση  του συ-
στήματος για να έχω καλή 
απόδοση και οικονομία;

• Θα απαλλαγούμε από το 
πετρέλαιο;

• Τι πρέπει να γνωρίζει κά-
ποιος για να επιλέξει την 
καλύτερη λύση στη θέρ-
μανση; 

Στις σελίδες του αφιερώ-
ματος θα έχετε πληροφορί-
ες για προϊόντα και τρόπους 
ώστε να ζεσταθεί «το κοκ-
καλάκι μας» το χειμώνα.

Ένθετο αφιέρωμα στη θέρμανση
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Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

• Ενεργειακά τζάκια,
   αερόθερµα, καλοριφέρ
• Σόµπες ξύλου & pellet
• Καυστήρες pellet & ξύλου
• Καµινάδες & υλικά
   για εγκαταστάσεις σε σόµπες & τζάκια
• Ξύλα (ελιά | οξυά | δρυς | δαδί)
• Pellet
& η µεταφορά δωρεάν σε όλη την Πάρο

Τι είναι η ενδοδαπέδια θέρµανση / 
δροσισµός;

Είναι ένα σύστηµα θέρµανσης είτε δρο-
σισµού το οποίο προέρχεται από το εσω-
τερικό του δαπέδου.

Ποια είναι τα ήδη της ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης;

A. Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρµανση
Όλο το δάπεδο ενός χώρου είναι δι-

αστρωµένο µε ηλεκτρικές καλωδιώ-
σεις (ηλεκτρικές αντιστάσεις) οι οποίες 
τροφοδοτούνται µε ηλεκτρική ενέργεια 
από το δίκτυο. Το σύστηµα αυτό δεν παρέ-
χει τη δυνατότητα δροσισµού.

B. Υδραυλική ενδοδαπέδια θέρµανση 
και δροσισµός

Σε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέ-
δου εγκιβωτίζονται ειδικοί σωλήνες στους οποίους 
διοχετεύεται ζεστό νερό, εάν θέλουµε να επιτύχουµε 
τη θέρµανση ενός χώρου είτε κρύο νερό, εάν πρόκει-
ται για το δροσισµό του. Σε ένα υδραυλικό ενδοδαπέδιο 
σύστηµα υπάρχουν πολλές επιλογές ως προς την πηγή 
που θα παράγει το νερό τροφοδοσίας του, όπως είναι 
οι λέβητες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), οι αντλίες θερ-
µότητας, η γεωθερµία, η ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικοί 
λέβητες, λέβητες ξύλου είτε pellet κ.α.

Πώς ακριβώς δουλεύει η ενδοδαπέδια θέρµανση;
Στην ενδοδαπέδια θέρµανση το δάπεδο λειτουργεί 

ως θερµαντικό σώµα. Οι σωλήνες κατανέµουν τη θερ-

µότητα εκεί που χρειάζεται (και όχι στο υπόγειο ή στους 
εξωτερικούς τοίχους) και αποδίδουν µε ελάχιστη αδρά-
νεια και µε χαµηλότερη θερµοκρασία του νερού προ-
σαγωγής. Εξάλλου, εξαιτίας της ειδικής συστάσεως του 
θερµοµπετόν (που είναι απαλλαγµένο από φυσαλίδες 
αέρα), όλη η θερµότητα ακτινοβολείται στον εσωτερικό 
χώρο. Ακόµα, η πυκνή διάστρωση των σωλήνων κοντά 
στους εξωτερικούς τοίχους αναχαιτίζει το ψύχος, ενώ η 
αραιότερη διάστρωσή τους στο εσωτερικό των δωµατί-
ων επιτρέπει την χαµηλότερη µετάδοση θερµικών φορ-
τίων. Χάρη στις µικρές θερµοκρασίες δαπέδου, περίπου 
26oC µε 28oC, δεν παρατηρούνται καθόλου µετακινή-
σεις αερίων µαζών µε ότι αυτό συνεπάγεται (αιωρού-
µενη σκόνη, βακτηρίδια, µικρόβια κ.α.).

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες πηγές 
ενέργειας, εκτός του πετρελαίου;

Η ενδοδαπέδια θέρµανση, λόγω της χαµηλής 
θερµοκρασίας του νερού που απαιτείται για τη 
λειτουργία της, µπορεί να συνδυασθεί ιδανικά µε 
οποιαδήποτε πηγή παραγωγής ενέργειας, όπως 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (λέβητες), οι αντλί-
ες θερµότητας, η γεωθερµία, η ηλιακή ενέργεια κ.α.

Τι παραπάνω προσφέρει η ενδοδαπέδια θέρµαν-
ση;

• Παρέχει τη δυνατότητα ενδοδαπέδιου δροσι-
σµού εάν τροφοδοτηθεί µε κρύο νερό.

• Εξοικονοµεί χώρο στο διαµέρισµα.
• Παρέχει δυνατότητα ανακαίνισης των χώρων.
• Μπορεί να λειτουργήσει και µε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας.
• Κατανέµει οµοιόµορφα τη θερµότητα παντού.
• Θερµαίνει µε ευχάριστο και βιολογικώς ορθό 

τρόπο, καθώς ζεσταίνει περισσότερο τα άκρα, αφή-
νοντας πιο δροσερό το κεφάλι.

• ∆εν αναδύονται οσµές.
• ∆εν υπάρχει περίπτωση τραυµατισµών, αφού 

δεν προεξέχουν σώµατα καλοριφέρ.
• Παρέχει δυνατότητα αυτονοµίας ακόµα και σε 

κάθε δωµάτιο.
• Λόγω των ειδικών συνθηκών υγρασίας και 

θερµοκρασίας, προστατεύονται έπιπλα, αντίκες, 
µουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφικής κλπ.

• Είναι εύκολη στη ρύθµιση και στο χειρισµό.
• Ηχοµονώνει τα δάπεδα.

Ενδοδαπέδια θέρμανση
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Με το νέο σύστηµα Lifetherm 
powered by DOPPLER, η 
υπέρυθρη θέρµανση γίνεται 
προσιτή για όλους   

Τι ακριβώς είναι υπέρυθρη θέρµανση;
Αν και θεωρούµε ότι είναι πλέον γνωστός σε 

γενικές γραµµές ο όρος «υπέρυθρη θέρµανση», 
πρέπει να υπενθυµίσουµε ακόµη µία φορά τα 
βασικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για ένα 
καινοτόµο σύστηµα θέρµανσης, που βασίζεται 
στην εκποµπή υπέρυθρης θερµότητας, όµοιας 
µε την ευεργετική ακτινοβολία του ήλιου. Τα 
θερµαντικά εκπέµπουν υπέρυθρη θερµότητα 
µέσα στο ίδιο φάσµα ακτινοβολίας που εκπέ-
µπεται από το ανθρώπινο σώµα, αυτήν που οι 
επιστήµονες ονοµάζουν «βιογενετικό υπέρυ-
θρο ή φως της ζωής». Επειδή όµως η υπέρυ-
θρη εκποµπή έχει την ιδιότητα να ζεσταίνει απ’ 
ευθείας τα αντικείµενα και τους ανθρώπους 
έχουµε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στην οικονοµία, 
λόγω αποφυγής των απωλειών του θερµού αέρα, που 
ως γνωστόν είναι το µέσο θέρµανσης στα συµβατικά 
συστήµατα θέρµανσης.

Τι επιτυγχάνουµε µε την υπέρυθρη θέρµανση;
    Με το σύστηµα αυτό, επιτυγχάνουµε ότι και η φύση: 
Οικονοµία: Η θερµική ενέργεια δεν χάνεται πριν φτά-

σει στην γη, δεσµευόµενη από τον αέρα. 
Στέγνωµα υγρασίας: Όλοι γνωρίζουµε πως µόνο µε 

τον ήλιο στεγνώνουµε τα υλικά σε βάθος. Άλλος τρόπος 
δεν υπάρχει… Μοναδικός φυσικός τρόπος, η υπέρυθρη 
ακτινοβολία. 

Ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των οργανισµών.

Γιατί να επιλέξω το νέο σύστηµα  Lifetherm powered 
by DOPPLER; 

Το σύστηµα  Lifetherm powered by DOPPLER κατα-
φέρνει να συνδυάσει άριστα  τα µοναδικά πλεονεκτήµα-
τα της υπέρυθρης θέρµανσης και στους τέσσερις τοµείς, 
δηλαδή της οριστικής εξάλειψης της υγρασίας, των ευ-
εργετικών επιδράσεων στην  υγεία, της λειτουργικότη-
τας και αισθητικής του χώρου και της οικονοµίας. Ειδικά 
στον τοµέα της οικονοµίας δίνει δυναµικό παρόν αφού 
τα σώµατα ,εκτός της µακροπρόθεσµης εξοικονόµησης 
ενέργειας, χάρις στον ειδικό σχεδιασµό τους αλλά και 
των λειτουργικών τους στοιχείων, έρχονται κοντά µας 
σε πολύ ελκυστικές τιµές ώστε να µην αποτελεί πλέον 
εµπόδιο η αγορά τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα 
σώµατα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, 
στοιχείο που από µόνο του είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, 
παραδίδονται µαζί µε τον εξοπλισµό τους γρήγορα και 
υπεύθυνα ενώ και η κάλυψη στην σπάνια περίπτωση 
επισκευής είναι άµεση.

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Πως επενεργεί το νέο σύστηµα  Lifetherm powered 
by DOPPLER στους τοµείς του στεγνώµατος της υγρα-
σίας, της υγείας και της αισθητικής;

    Με το σύστηµα,  Lifetherm powered by DOPPLER, 
µπορούµε πιά να πούµε χωρίς δισταγµό  «τέλος στην 
υγρασία». Πριν όµως εξηγήσουµε γιατί πλεονεκτεί το 
συγκεκριµένο σύστηµα έναντι άλλων, θα πρέπει να 
υπενθυµίσουµε τον τρόπο που η υπέρυθρη θέρµανση 

στεγνώνει την υγρασία. Η διαδικασία ακολουθεί έναν 
πολύ φυσικό νόµο: Η υγρασία που είναι σε αέρια µορ-
φή, υγροποιείται και µεταφέρεται στο πιο ψυχρό σώµα. 

Στην περίπτωση των συµβατικών συστηµάτων, που 
θερµαίνουν αέρα, τα πιο κρύα στοιχεία είναι οι τοίχοι και 
τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία. Άρα η υγροποίηση γίνε-
ται εκεί, ενώ η ατµόσφαιρα ξεραίνεται. Κάποιες φορές 
µάλιστα είναι πολύ υγρή, όταν το όριο κορεσµού των 
δοµικών στοιχείων έχει ξεπεράσει την δυνατότητα του 
να αποθηκεύει υγρασία, οπότε εκπνέεται συνεχώς στην 
εσωτερική ατµόσφαιρα σε ποσότητες ανώτερες από τα 
επιτρεπτά όρια. 

Με το σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης, τα πράγµατα 
λειτουργούν ακριβώς αντίθετα: Ο αέρας είναι το ψυχρό-
τερο στοιχείο, οπότε συνεχώς η υγρασία, µεταφέρεται 
από τους τοίχους (θερµότερο σώµα), στον αέρα (ψυ-
χρότερο σώµα). Αυτή η υγρασία είναι πάντα ωφέλιµη, 
διότι η ποσότητα της που προέρχεται από στεγνούς τοί-
χους, είναι πάντα µικρή και ευπρόσδεκτη. Εκτός και να 
οι τοίχοι είναι πολύ υγροί, οπότε τον πρώτο καιρό µέχρι 
να στεγνώσουν, χρειάζονται αερισµοί ή ακόµα και συνε-
χείς, µε ένα µικρό παράθυρο ή χαραµάδα ανοιχτή. Αντί 
συχνών αερισµών, αυτό λύνεται για τις πρώτες ηµέρες 
µε ταυτόχρονη χρήση αφυγραντήρα, που απορροφά 
άµεσα την εκπνεόµενη υγρασία των τοίχων. 

Όµως υπάρχει και ένας δεύτερος βασικός λόγος που 
στεγνώνει η υγρασία των τοίχων: Τα υλικά έχουν την 
ιδιότητα να απορροφούν σε βάθος την υπέρυθρη ακτι-
νοβολία και αυτονόητα να στεγνώνουν – ακριβώς το 
ίδιο, που γίνεται µε τον ήλιο. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτη-
το να βοηθάει σ΄αυτό και ο τρόπος που ένα σώµα υπέ-
ρυθρης θέρµανσης είναι κατασκευασµένο. Στο σύστηµα 
Lifetherm powered by DOPPLER, η έµφαση έχει δοθεί 
στο πόσο γρήγορα απορροφούν τα δοµικά στοιχεία, τα 
έπιπλα αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος σαν αντικείµενο την 
ευεργετική ακτινοβολία. Πράγµατι, το σύστηµα έχει κα-
ταφέρει να µειώσει στο µισό τον χρόνο απόκτησης της 
αίσθησης θερµικής άνεσης από τον άνθρωπο που ση-
µαίνει ότι σε αυτό το χρονικό διάστηµα έχουν ήδη θερ-
µανθεί και έχουν αρχίσει να στεγνώνουν αποτελεσµατι-
κά οι τοίχοι, τα δάπεδα και οτιδήποτε περιέχει υγρασία. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού µε αυτόν τον τρόπο 
εξοικονοµείται ηλεκτρική ενέργεια οπότε συνολικά σε 
µια πλήρη εγκατάσταση µιάς κατοικίας σε διάστηµα 
ενός µηνός το όφελος είναι µεγάλο.

ΥΓΕΙΑ

 Σε ό,τι αφορά στις ευεργετι-
κές επιδράσεις στην υγεία, το νέο 
σύστηµα Lifetherm powered by 
DOPPLER και εδώ αποδεικνύεται 
καθοριστικό. ∆εδοµένου ότι  η υπέ-
ρυθρη εκποµπή θερµότητας θερ-
µαίνει, όπως προαναφέρθηκε, µό-
νον τα αντικείµενα πυκνής µάζας, 
εποµένως ο αέρας θερµαίνεται σε 
δεύτερο χρόνο αφού έλθει σε επα-
φή µε αυτά, δηλαδή ήπια και οµοιό-
µορφα, αποφεύγονται έτσι τα θερµά 
ρεύµατα αέρος που µεταφέρουν τις 
ιώσεις, τα µικρόβια, τις σκόνες και 
τους µικροοργανισµούς. Οι πνευ-
µονολόγοι το γνωρίζουν αυτό και 
συστήνουν ανεπιφύλακτα στους 
ασθενείς, συστήµατα θέρµανσης µε 
υπέρυθρη θερµότητα. 

Όµως, εκτός των άλλων, η υπέ-
ρυθρη εκποµπή θερµότητας, είναι απολύτως ευεργετι-
κή για όλα τα συστήµατα του οργανισµού. Όλοι έχουµε 
την εµπειρία της ανακούφισης, κάποιου κρυολογήµατος 
µας ή κάποιου µυοσκελετικού πόνου, κατά την έκθεση 
µας στον ήλιο, σε µια κρύα µέρα του χειµώνα. Η υπέ-
ρυθρη εκποµπή θερµότητας, ενισχύει συνεχόµενα το 
ανοσοποιητικό µας σύστηµα, ευνοεί την καλή λειτουρ-
γία του αίµατος, επιταχύνει την θεραπεία των κακώσε-
ων, καίει τα λίπη του οργανισµού, χαλαρώνει το νευρικό 
σύστηµα, αποδίδει καλύτερο και ελαφρύτερο ύπνο στον 
χρήστη ενώ του χαρίζει ευεξία µε το ξύπνηµα. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στον τοµέα της αισθητικής, το νέο σύστηµα Lifetherm 
powered by DOPPLER φέρνει µια πραγµατικά επανα-
σταστική καινοτοµία. Για πρώτη φορά παρέχεται στους 
χρήστες των σωµάτων η δυνατότητα να εκτυπώσουν 
στα σώµατα θέµατα µε διαφορετικές τεχνοτροπίες. 

Συγκεκριµένα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από 
εσάς, έτοιµων θεµάτων από την συλλογή εικαστικών 
δηµιουργών της Lifetherm, από την ηλεκτρονική τρά-
πεζα του Bigstock, δικών σας εικόνων ή ακόµη και δι-
κών σας φωτογραφιών (υψηλής ανάλυσης) µε γραφι-
στικές παρεµβάσεις της Lifetherm. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Το νέο σύστηµα Lifetherm powered by DOPPLER, 
όπως και κάθε άλλο παρόµοιο σύστηµα, έχει και άλλα 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αξίζει να αναφερθούν.

1.  Τοποθετείται πολύ εύκολα στον τοίχο.
2.   Αρκεί µια πρίζα από µονοφασική παροχή.
3.  Μεταφέρεται εύκολα σε πιθανή µετακόµιση.
4.  ∆εν έχει έξοδα και ταλαιπωρία συντήρησης όπως 

τα συµβατικά συστήµατα (παράγοντας και οικονοµίας).
5.  ∆εν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος.
6.  Λόγω της περιορισµένης (σχεδόν της µισής) εγκα-

τεστηµένης ισχύος από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 
θέρµανσης, στο µέλλον θα χρειαστεί η µισή απόκτηση 
πηγών ενέργειας εάν ο χρήστης αποφασίσει να αυτο-
νοµηθεί, όπως για παράδειγµα σε περίπτωση σύνδεσης 
µε αυτόνοµο σύστηµα φωτοβολταικών σωµάτων. Ετσι, 
επιτυγχάνεται έως και απόλυτη απεξάρτηση από το δί-
κτυο της ∆.Ε.H.

Χρήστος Μαύρης

Υπέρυθρη θέρμανση
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 Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξακολουθεί να 
είναι, όπως όλα δείχνουν, το θέµα της θέρµανσης. Σκο-
πός του αφιερώµατος της «ΦτΠ», που κρατάτε στα χέ-
ρια σας, είναι να σας παρουσιάσει εναλλακτικούς τρό-
πους θέρµανσης, έτσι ώστε και ο φετινός χειµώνας, ως 
κόστος, να µην φανεί «χρυσός». 

Ως κακόγουστο ή κρύο αστείο θα µπορούσε να 
ακουστεί λίγα χρόνια πριν η ιδέα τοποθέτησης στο κέ-
ντρο του καθιστικού σας µιας παραδοσιακής ξυλόσο-
µπας. Το «ξεπερασµένο» µέσο θέρµανσης είχε περά-
σει στην… ιστορία ή στις αποθήκες των υπογείων, έως  
σήµερα, που τα πράγµατα άλλαξαν. Βλέπετε, η κρίση 
-κατά το πενία- τέχνας κατεργάζεται… 

Η επιστροφή στην «ξεχασµένη» ή «ξεπερασµένη» 
µορφή θέρµανσης εξοικονοµεί σηµαντικό ποσό χρη-
µάτων για όσους σκέφτηκαν να επενδύσουν σε µια 
θερµάστρα αυτού του τύπου, ενώ παράλληλα απαλ-
λάσσονται από τον βραχνά της κεντρικής θέρµανσης 
και του υψηλού κόστους της. 

Βέβαια, η εποχή της κλασικής ξυλόσοµπας πέρασε, 
αφού η παλιά µικρή θερµάστρα από µαντέµι που όλοι 
σχεδόν θυµούνται, έχει αντικατασταθεί από υπερσύγ-
χρονες και κοµψές κατασκευές, πολλών χρωµάτων 
µεγεθών και σχεδίων που αποδίδουν την διπλάσια και 
πλέον θέρµανση από τις αντίστοιχες του παρελθόντος. 
Ορισµένες µάλιστα διαθέτουν οθόνες υγρών κρυστάλ-
λων για τον έλεγχο τους, ειδικό φωτισµό σε διάφορα 
σηµεία κ.α. 

Πολύ προσφιλής  λύση είναι η µετατροπή του συµ-

βατικού τζακιού σε ενεργειακό, που προσφέρει υψηλό-
τερη απόδοση από το συµβατικό, επειδή εκµεταλλεύε-
ται τη ροή του ζεστού αέρα που δηµιουργείται από την 
καύση του ξύλου µέσα στο θερµοθάλαµο που περιβάλ-
λει την εστία του. 

Στροφή όµως και στον… ηλεκτρισµό για την θέρµανση 
του σπιτιού κάνουν αρκετοί καταναλωτές προκειµένου 
να γλιτώσουν χρήµατα από τη χρήση του πετρελαί-
ου θέρµανσης. Κλιµατιστικά, ηλεκτρικά καλοριφέρ και 
θερµοσυσσωρευτές µπαίνουν στο µικροσκόπιο των 
πολιτών, αφού η τιµή του ρεύµατος είναι κατά πολύ 

φθηνότερη από την τιµή του µαύρου χρυσού.
Η χρήση του ηλεκτρισµού ως εναλλακτικού τρόπου 

θέρµανσης προσφέρει καθαριότητα, άνεση, ευκολία 
και στην περίπτωση των κλιµατιστικών, ταχύτητα. Το 
πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού είναι αρκετό για την 
έναρξη της θέρµανσης, τα αποτελέσµατα της οποίας 
είναι άµεσα. 

Οι αντλίες θερµότητας που επίσης  παρέχουν µεγάλη 
αποδοτικότητα, αλλά και  τα καλαίσθητα πάνελ υπέρυ-
θρης θέρµανσης (που εξασφαλίζουν περιβάλλον υγι-
ούς και γλυκιάς θαλπωρής, αποτελούν σοβαρή λύση 
θέρµανσης) έχουν µπει δυναµικά στην αγορά. 

Η ενδοδαπέδια θέρµανση χωρίς σώµατα, καλοριφέρ 
ή άλλες «ορατές» συσκευές, τα τελευταία χρόνια χρη-
σιµοποιείται ευρέως, κυρίως λόγω της εξοικονόµησης 
χώρου, αλλά και της οικονοµικής λειτουργίας και της 
δυνατότητας λειτουργίας µε οποιοδήποτε καύσιµο (πε-
τρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) 

Η επιλογή νέου µέσου θέρµανσης όπως επίσης  και η 
συντήρηση του υφιστάµενου µέσου, απαιτεί την έρευνα 
αγοράς και επιλογή εξειδικευµένων επαγγελµατιών. 

Έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα και η οικονοµία, όχι 
µόνο της αγοράς αλλά και η βελτιστοποίηση του οικια-
κού ή επαγγελµατικού περιβάλλοντος όπως και η οικο-
νοµία χρήσης. 

Μέσα από αυτό το αφιέρωµα της ΦτΠ οι επαγγελµα-
τίες σας ενηµερώνουν και σας προτείνουν. Εσείς επι-
λέγετε!     

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Θέρμανση: Το πιο δύσκολο 
κουίζ του χειμώνα
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Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα «περνάει» µέσα και από 
τον τοµέα της θέρµανσης, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς πιο αποδοτικές 
«πράσινες» τεχνολογίες. Ο συνδυασµός των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
µε τις Νέες Τεχνολογίες, υπόσχονται αυξηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας και ποιοτική 
Θερµική άνεση. 

Σύγχρονη Ηλιοθερµική Τεχνολογία: Η Οικονοµικότερη ΑΠΕ
Η εγκατάσταση ενός σύγχρονου ηλιοθερµικού συστήµατος αποτελεί µια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού για την θέρµανση 
χώρων και νερών χρήσης, αφού µπορεί να καλύψει το µεγαλύτερο  µέρος των θερ-
µικών ενεργειακών αναγκών των κτηρίων. 

Με τη χρήση ηλιοθερµικών συστηµάτων, µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό ο 
αριθµός εκκινήσεων της κύριας πηγής ενέργειας, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλά 
επίπεδα εξοικονόµησης καυσίµου.

Τα ηλιοθερµικά συστήµατα αποτελούν ολοκληρωµένες λύσεις και αποτελούνται 
από:
• Ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης (συνήθως τύπου µαιάνδρου ή συλλέκτες 

κενού).
• Τα δοχεία αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία διαθέτουν ισχυρές µονώσεις και 

συνήθως σύστηµα διαστρωµάτωσης του θερµού νερού καθ’ ύψος του δοχείου 
βάσει της θερµοκρασίας του. Έτσι στο επάνω τµήµα αποθηκεύεται το υψηλής 
θερµοκρασίας νερό για την κάλυψη των απαιτήσεων σε ΖΝΧ, στο µεσαίο τµήµα 
αποθηκεύεται νερό µέσης θερµοκρασίας για κάλυψη των απαιτήσεων θέρµανσης 
και στο χαµηλότερο τµήµα διατηρείται κρύο νερό.

• Τον ηλιακό σταθµό µεταφοράς της ηλιακής ενέργειας, το σταθµό παραγωγής 
φρέσκου ζεστού νερού χρήσης, µε την χρήση πλακοειδών εναλλακτών και 
ηλεκτρονικών κυκλοφορητών, τον παρελκόµενο εξοπλισµό όπως κυκλοφορητές 
τεχνολογίας inverter, δοχεία διαστολής βαλβίδες εξισορρόπησης κτλ., και τον κε-
ντρικό αυτοµατισµό που ελέγχει το σύστηµα.
Η βασική αρχή λειτουργίας αυτών των συστηµάτων είναι η ηλιακή ενέργεια να 

αποθηκεύεται στα ειδικά θερµοδοχεία όταν υπάρχει διαθέσιµη κατά την διάρκεια της 
ηλιοφάνειας και να αξιοποιείται κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών σε θέρµαν-
ση και ΖΝΧ, ενώ όταν δεν είναι επαρκής για πλήρη κάλυψη των φορτίων (κατά την 
διάρκεια της νύχτας ή µια κρύας και συννεφιασµένης µέρας) τότε εµπλέκεται η κύ-
ρια πηγή ενέργειας (αντλία θερµότητας ή λέβητας) για να καλύψει την υπολειπόµενη 
ενέργεια. 

Αντλία Θερµότητας: Η εναλλακτική ΑΠΕ
Οι αντλίες θερµότητας είναι µηχανήµατα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα άντλη-

σης θερµότητας από το περιβάλλον  και την µεταφορά της στο νερό, το οποίο χρη-
σιµοποιείται στην θέρµανση του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο, καταναλώνοντας µια 
µικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, παράγεται πολλαπλάσια θερµική ενέργεια για 
την θέρµανση των χώρων και των Ζεστών Νερών Χρήσης.

Η λειτουργία της αντλίας θερµότητας
Η χρήση της Αντλίας θερµότητας υπερτερεί σηµαντικά σε σχέση µε τα συµβατικά 

συστήµατα, αφού επιτυγχάνει εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του λειτουργικού 
κόστους έως και 70% (εξοικονόµηση 60-70% σε σχέση µε το πετρέλαιο και 50-60% 
σε σχέση µε το φυσικό αέριο) και συνεισφέρει στην ουσιαστική ενεργειακή αναβάθ-
µιση του κτιρίου 

Ο βαθµός απόδοσης των αντλιών θερµότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε 
την θερµοκρασία του περιβάλλοντος, από το οποίο αντλούν θερµότητα.

Λέβητες πετρελαίου και αερίου τεχνολογίας συµπύκνωσης
Οι λέβητες συµπύκνωσης αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευµένη 

στους υδρατµούς των καυσαερίων, η οποία σε έναν κοινό λέβητα, θα αποβάλλονταν 
στον περιβάλλον.

Σύµφωνα µε νέα Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργει-
ακής απόδοσης και εκποµπών ρύπων που θα πρέπει να πληρούν οι λέβητες πετρε-
λαίου και αερίου, είναι τέτοιες ώστε οι συµβατικοί λέβητες που όλοι µέχρι σήµερα 
γνωρίζαµε δεν µπορούν να τις καλύψουν και ως εκ τούτου από 26 Σεπτεµβρίου 2015 
τίθενται εκτός παραγωγικής διαδικασίας, εισαγωγής και πώλησης µέσα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Εις το εξής οι λέβητες που διαθέτουν τεχνολογία συµπύκνωσης των 
καυσαερίων καλύπτουν απόλυτα τις ελάχιστες απαιτήσεις και θα αντικαταστήσουν 
την συµβατική τεχνολογία, µε µέγιστη ενεργειακή κλάση Α+.

Οι λέβητες συµπύκνωσης αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευµένη 
στους υδρατµούς των καυσαερίων, η οποία σε έναν κοινό λέβητα, θα αποβάλλονταν 
στον περιβάλλον.

Συµπέρασµα
Οι παραπάνω προϊοντικές κατηγορίες και τεχνολογίες είναι σήµερα διαθέσιµες 

προς του τελικούς καταναλωτές και µπορούν να επιφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση 
ενέργειας προς την κατεύθυνση που έχει χαράξει η Ε.Ε. 

Είναι όµως πολύ σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι συγκρίσεις µεταξύ τεχνολογι-
ών δεν είναι δόκιµες, καθώς όλες έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν λύσεις. ∆εν 
υπάρχουν «καλές» και «κακές» τεχνολογίες αλλά τεχνολογίες που απευθύνονται σε 
διαφορετικές εφαρµογές. Πάντα λοιπόν το κριτήριο επιλογής, ανεξάρτητα ποιο καύ-
σιµο είναι ακριβότερο ή φθηνότερο µια δεδοµένη χρονική στιγµή, θα πρέπει να είναι 
ποια τεχνολογία είναι καταλληλότερη για την συγκεκριµένη εφαρµογή και έχει το χα-
µηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.

Ι. Παντελαίος

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΙΝ.6944 605112 | ΤΗΛ.22840 92078

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αλυκή - Καµπί (δίπλα ΙΚTΕΟ) Τηλ: 22840 91900 & 91408
Κιν: 6944 34.33.09 | Fax: 22840 91684 | e-mail: skiadas5@otenet.gr

Διανοµή Πετρελαίου & Βενζίνης | Ανεφοδιασµός καυσίµων µε βυτία
& πετρέλαιο θέρµανσης

Αποδοτικές 
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ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΕΡΙΟ, ΞΥΛΟ, PELLET)

· ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ

· ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη

Πολλαπλές επιλογές εναλλακτικής θέρµαν-
σης, όπως είναι τα ενεργειακά τζάκια και οι σό-
µπες ξύλου, µπορείτε να αξιοποιήσετε και φέ-
τος, εφόσον έχετε αποφασίσει να απαλλαγείτε 
οριστικά από το πετρέλαιο.   

ΕΝΕΡΓΕΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ – ΣΟΜΠΕΣ  

Ξεκινώντας από τα ενεργειακά τζάκια, πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι πρόκειται για µια εξαιρετική 
επιλογή, καθώς παρέχουν πλέον τη δυνατότη-
τα διανοµής θερµού αέρα µέσω αεραγωγών σε 
όλο το σπίτι. Εξωτερικά, η κύρια διαφορά ενός 
παραδοσιακού τζακιού και ενός ενεργειακού εί-
ναι ότι η εστία κλείνει µε γυάλινο πορτάκι. Εκεί 
βρίσκεται και η µεγάλη διαφορά στην απόδοση. 
Κλείνοντας την εστία, γίνεται έλεγχος του πο-
σοστού οξυγόνου που διοχετεύεται στη φλόγα 
µε αποτέλεσµα την ποιοτικότερη καύση και τις 
µικρότερες απώλειες θέρµανσης από την καµι-
νάδα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα µετα-
τροπής ενός κλασικού τζακιού από πυρότουβλα, σε κλειστού, ενεργειακού τύπου, 
ενσωµατώνοντας µια ειδική κασέτα – εστία, µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση των πα-
ραπάνω αναφερόµενων πλεονεκτηµάτων, χωρίς πολύ κόπο. 

Τα εν λόγω τζάκια απαιτούν µόλις έξι κιλά ξύλου ανά ώρα, έναντι 20 κιλών των 
συµβατικών τζακιών. Επίσης, µπορούν να κάψουν και βιοµάζα (pellets) εκπέµπο-
ντας µόνο 6 γραµµάρια αερίων µε άνθρακα ανά ώρα , σε σχέση µε τα 47 γραµµάρια 
των παραδοσιακών τζακιών. Ασφαλώς, κατακόρυφα αυξηµένη είναι και η ασφάλεια, 
καθώς η κλειστή πόρτα σηµαίνει πως µπορείτε να λείπετε από το σπίτι ενόσω το 

τζάκι λειτουργεί. 
Με τον τρόπο αυτό, το ενεργειακό τζάκι κα-

τορθώνει να αξιοποιήσει το 70% -90% της θερ-
µογόνου απόδοσης του ξύλου, έναντι µόλις 
10% - 15% του συµβατικού τζακιού. 

Τα ενεργειακά τζάκια εκµεταλλεύονται στο 
µέγιστο τη ζέστη που τα ίδια παράγουν, µε την 
καύση στον χώρο της εστίας, είτε διοχετεύοντας 
την γρήγορα και σωστά στον αέρα (αερόθερµο 
ενεργειακό τζάκι), είτε διοχετεύοντας τη στο 
νερό του δικτύου θέρµανσης (τζάκι καλοριφέρ), 
αποκτώντας έτσι πλήρη αυτονοµία θέρµανσης. 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ       

- Η επιλογή των ξύλων θα πρέπει να γίνεται 
µε µεγάλη προσοχή. Ορισµένα είδη παράγουν 
πολύ µεγάλο καπνό και έχουν δυσάρεστη οσµή 
ή «σκάνε». Προτιµάµε δρυ, που έχει µεγαλύτε-
ρη διάρκεια καύσης, και οξιά, που δίνει ωραία 

φλόγα χωρίς προβλήµατα. Το πεύκο ή το έλατο αρπάζουν γρήγορα και δίνουν µεγα-
λύτερη φλόγα, αλλά πρέπει να τα χρησιµοποιούµε κυρίως για προσάναµµα και όχι 
για συνεχή χρήση. 

- Επιλέγουµε µόνο φυσικά ξύλα. Αποφεύγουµε βαµµένα και βερνικωµένα ξύλα, 
περασµένα από λαδοµπογιές, κοµµάτια από έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό. 

- Αποφεύγουµε τη χρήση χηµικών προσαναµµάτων, µε παράγωγα πετρελαίου και 
άλλες ανθυγιεινές ουσίες, αλλά µόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά. 

- ∆εν αγοράζουµε ξυλεία εµποτισµένη µε χηµικά.

Προϊόντα & τρόποι θέρμανσης



12 | Ειδικό ένθετο για τη θέρμανση Φωνή της Πάρου | Σάββατο 5 Νοεµβρίου 2016

κάθε Τρίτη

στην τιμή της απλής

Στα πρατήρια καυσίμων ελίν
1.  ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αγ. Απόστολοι • Νάουσα Πάρου,  22840 53402 / 697 005 4341

2. Β.ΤΡΙΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Αλυκή Πάρου,  22840 91000 / 694 458 5880

Μεγάλη προσφ ορά!

Χρήσιμες 
συμβουλές για 
την αγορά 
πετρελαίου 
θέρμανσης 

Καθώς ο χειµώνας πλησιάζει, ένα από τα ζητήµατα που µας απασχολούν είναι η 
θέρµανση.

Για όσους έχουν επιλέξει τη χρήση καλοριφέρ, θα δώσουµε µερικές συµβουλές για 
το πως θα παραγγείλουν και θα παραλάβουν σωστά, το πετρέλαιο θέρµανσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές:
1. Να προτιµήσουν το πρατήριο και τον πρατηριούχο που τους εµπνέει εµπιστοσύ-

νη.
2. Να µην σκεφτούν την τιµή ως µοναδικό κριτήριο, διότι το κόστος του πετρελαίου 

είναι µεν σηµαντικό αλλά πολλές φορές η φθηνή τιµή κρύβει χαµηλή ποιότητα ή 
ελλειµµατική παράδοση.

3. Στην αρχή της παραλαβής, να παρατηρήσουν το χρώµα του πετρελαίου που πρέ-
πει να είναι κόκκινο και διαυγές. Αν είναι θολό να µην το παραλάβουν.

4. Κατά την παραλαβή, καλό θα είναι να παρίστανται δύο άτοµα, ώστε ο έλεγχος των 
προµηθευτών να είναι µεγαλύτερος.

5. Όποιος παραγγέλνει πετρέλαιο, οφείλει να γνωρίζει καλά τις διαστάσεις της δε-
ξαµενής του. Σηµαντικό είναι να ξέρει την ποσότητα που έχει πριν την παραλαβή.

6. Για να είναι σίγουροι για την ποσότητα που παρέλαβαν, πρέπει να περιµένουν 
τουλάχιστον 5 λεπτά να «ηρεµήσει» το πετρέλαιο, πριν ξαναµετρήσουν τη δεξα-

µενή τους.
7. Είναι χρήσιµο να γνωρίζουν πως η στάθµη του πετρελαίου ενδέχεται να σταµα-

τήσει ένα µε δύο εκατοστά από εκεί που αρχικά είχε υπολογιστεί. Αυτό µπορεί να 
συµβεί λόγω του ότι η δεξαµενή µετά το γέµισµά της, ίσως παρουσιάσει µικρή 
διόγκωση. 

8. Πρέπει να πραγµατοποιούν κάθε χρόνο συντήρηση-ρύθµιση του συστήµατος της 
κεντρικής θέρµανσης.

9. Να µην αφήνουν τον καυστήρα πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιµα, γιατί 
έτσι καταστρέφεται η αντλία και το µπεκ.

10. Να βεβαιώνονται πως η µάνικα (λάστιχο του βυτιοφόρου) είναι γεµάτη πριν την 
παράδοση και η ένδειξη του µετρητή είναι στο µηδέν.

11. Η προµέτρηση, η επιµέτρηση και ο υπολογισµός της ποσότητας θα πρέπει να 
γίνονται παρουσία του οδηγού του βυτιοφόρου ή του βοηθού του. 

12. Ο πρατηριούχος είναι υποχρεωµένος να εκδώσει ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗ-
ΣΗΣ προς τον καταναλωτή αναγράφοντας τα στοιχεία του πελάτη, τα λίτρα και το 
ποσό πληρωµής. 

Τέλος, οι καταναλωτές που δικαιούνται επίδοµα θέρµανσης βάσει των κριτηρίων 
του νόµου, πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική φόρµα της Γε-
νικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) όπου µπορούν να 
µπουν µε τους κωδικούς του taxis net.

Προσέχοντας αυτά τα βασικά σηµεία, θα είστε σίγουροι για την ποιότητα κ την πο-
σότητα που παραλαµβάνετε και παράλληλα εξασφαλίζετε το µέγιστο δυνατό κέρδος 
για εσάς!

Καλό χειµώνα σε όλους.
Τσαλίκης Αλέξανδρος-Αλκιβιάδης 
Ιδιοκτήτης πρατηρίου Ελίν Νάουσα
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Νέα συλλογή - Απίστευτες τιµές

Παροικιά: Φρένο στην 
τουριστική ανάπτυξη

Με πολλαπλά πιστοποιημένη την πλήρη κατάρρευση του κράτους των Αθηνών, οι 
τοπικές κοινωνίες είναι υποχρεωμένες πλέον να αναπτύξουν τα απαραίτητα αντα-
νακλαστικά και τις δομές για την φροντίδα του κοινού χώρου. Το βάρος αυτού του 
σχεδιασμού πέφτει κυρίως στους ώμους της αυτοδιοίκησης που σήμερα περισσότε-
ρο από άλλες ιστορικές περιόδους ο ρόλος της είναι κρίσιμος. 

Στην Πάρο έχουμε την τύχη να στηριζόμαστε οικονομικά στον μοναδικό ίσως πα-
ραγωγικό κλάδο της χώρας που δεν παρέλυσε από την μεγάλη ύφεση, τον τουρι-
σμό. Οι επιλογές μας στον τομέα αυτό θα είναι καθοριστικές για την συλλογική και 
ατομική μας επιβίωση και ευημερία. 

Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η βελτίωση της τουριστικής εικόνας μας κυρίως 
στην αγορά του εξωτερικού με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το 
μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατότητά 
μας στην προσπάθειά μας αυτή, ακούει στο όνομα «Παροικία». 

Η πόλη της Πάρου είναι κατά την γνώμη μου ο σημαντικότερος ιστορικός οικι-
σμός του Αιγαίου. Χτισμένη στη θέση μιας πλούσιας και φημισμένης αρχαίας πόλης, 
με εμφανή και σήμερα τα σημάδια του λαμπρού παρελθόντος της, έχει την Εκα-
τονταπυλιανή, την μεγαλύτερη από όλους τους νησιωτικούς οικισμούς πυκνότητα 
αρχαιολογικών χώρων, το Ενετικό Κάστρο, χτισμένο από μέλη αρχαίων ναών, ένα 
από τα καλύτερα περιφερειακά αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας, βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία, παραδοσιακό οικισμό με αξιόλογη δομή και ποικιλία αρχι-
τεκτονικών και ιστορικών στοιχείων, μεγάλη παραλία με δυτικό προσανατολισμό, σε 
έναν πανέμορφο κόλπο-φυσικό λιμάνι. 

Τα ανωτέρω και άλλα εξόχως τουριστικά στοιχεία την κατέστησαν στα πρώτα 
χρόνια της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού δυνατό χαρτί της τουριστικής ταυτό-
τητας της Πάρου. 

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα αυτή έχει αντιστραφεί άρδην. Ειδικά η ευρύτερη 
ζώνη του λιμανιού στην περίοδο αιχμής, αλλά και πέρα απ’ αυτήν, δίνει την αίσθηση 
μιας ζώνης ανεξέλεγκτης ιδιωτικής δράσης, με κυκλοφοριακή ασφυξία και απουσία 
κάθε έννοιας δημόσιου χώρου. Μια διευρυνόμενη λιμενική ζώνη με τριτοκοσμική 
μορφή που απαλείφει,   το ένα μετά το άλλο, τα στοιχεία της ιδιαίτερης ιστορικής 
ταυτότητας της πόλης. Το αποτέλεσμα είναι, από συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
τουριστική ανάπτυξη αρχικά, να εξελιχθεί σε  πρόβλημα. 

Έργα που αστόχησαν (το μπάζωμα της παραλίας, η καταστροφή του κτιρίου του 
παλιού υγειονομικού σταθμού, οι επεμβάσεις στο κοινοτικό καφενείο, οι αποτυχημέ-
νες διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, η επέκταση του λιμανιού και η καταστροφή 
της πλαζ) άλλα έργα που είναι αναγκαία αλλά δεν γίνονται (απομάκρυνση εμπορικού 
λιμανιού, περιφερειακοί δρόμοι, σχέδιο πόλης, ανάπλαση παραλιακού μετώπου…) 
αλλά και οι συνέπειες της λειτουργίας διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων 
που θα μπορούσαν να χωροθετηθούν άλλου (Νοσοκομείο, Ειρηνοδικείο, Αστυνομία, 
ΚΕΠ, Τράπεζες, ΟΤΕ,…) και η αυθαίρετη λειτουργία ιδιωτών συγκρότησαν το πλαί-
σιο της καταστροφής του τουριστικού της χαρακτήρα. 

Λεωφορεία, ταξί, φορτηγά, βυτιοφόρα, Ι.Χ., ενοικιαζόμενα, πούλμαν, σε έναν μικρό 
χώρο ανεξέλεγκτης οδικής συμπεριφοράς, μια απομίμηση πίστας συγκρουόμενων 
σε πραγματικές συνθήκες, μαζί με το κομβόι του «περιφερειακού» είναι η πρώτη και 
τελευταία τραυματική εικόνα του επισκέπτη της Πάρου αλλά και μόνιμη υποβάθμιση 
της ζωής των κατοίκων. 

Πέρα όμως από τα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και μόνιμων εγκαταστάσεων 
και λειτουργιών, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να 
ρυθμίζεται η κατάσταση με διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Με διάφορες 
αιτιολογήσεις απορρίπτεται από μέρους της πλειοψηφίας  του Δημοτικού Συμβου-
λίου κάθε πρόταση για τροποποίηση παρωχημένων κανονιστικών αποφάσεων που 

ψηφίστηκαν πριν από πολλά χρόνια. Για παράδειγμα δεν συζητείται καμία κυκλοφο-
ριακή ρύθμιση για την Παροικία με το σκεπτικό ότι το «master plan» του λιμανιού 
θα δώσει κυκλοφοριακές λύσεις. Όταν θα αποδειχθεί ότι αυτό δεν ισχύει θα έχουν 
περάσει τρία χρόνια και τότε θα επινοηθεί η ανάγκη μιας άλλης μελέτης κι έτσι θα 
περάσει η πενταετία. Η αδράνεια της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό με την ενερ-
γή πολιτική άποψη ότι μπορεί  η Πάρος να χωριστεί σε δύο ζώνες, μία τουριστική 
και μία μη τουριστική, είναι οι βασικές αιτίες δημιουργίας του προβλήματος. Είναι 
κοντόφθαλμη η λογική αυτών που πιστεύουν ότι ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος 
οικισμός του νησιού μπορεί να είναι μόνο συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο. Το 
νησί για τους ξένους είναι ενιαίος τουριστικός προορισμός. Η χώρα του νησιού δεν 
μπορεί να είναι έξω από το τουριστικό του προφίλ. 

Το λιμανάκι της Νάουσας είναι κατά γενική ομολογία η απόλυτη τουριστική εικό-
να. Σε όλη την Πάρο υπάρχουν απαράμιλλης ομορφιάς σημεία. Αδικούνται όμως, 
παρά το γεγονός ότι έχουν διατηρήσει την ομορφιά τους, από την κακή τουριστική 
λειτουργία της Παροικίας και την επίδραση που αυτή έχει στην εικόνα του νησιού. Η 
Πάρος στην τουριστική της πορεία στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να πάει μισή. Ανεξάρ-
τητα όμως από την τουριστική σημασία του θέματος, η προστασία της φυσιογνωμί-
ας του χώρου και η διατήρηση της ιστορικής του μνήμης αποτελούν συστατικά της 
ουσίας της κοινωνίας. 

Οι λογικές αυτές θα δοκιμαστούν και πάλι με αφορμή την εκπόνηση της μελέτης 
του «master plan» του λιμανιού. Αν η μελέτη αυτή διευθετήσει χρήση  εμπορικού λι-
μανιού στο σημείο που λειτουργούν σήμερα οι δραστηριότητες φορτοεκφόρτωσης 
(Βίντζι) σημαίνει ότι οι κυρίαρχες πολιτικές λογικές δεν έχουν αλλάξει. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει η προσπάθεια να εμφανιστούν οι επιλογές 
σαν τεχνοκρατική υπόδειξη. Η πραγματικότητα όμως θα είναι ότι θα πρόκειται για 
καθαρά πολιτική απόφαση.  

Ο κόσμος της Πάρου πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να δώσει έγκαιρα σημάδια της 
αποφασιστικότητάς του να αλλάξει την λάθος πορεία του τόπου. Η ευθύνη μας για 
το «master plan» της κοινωνίας μας δε μπορεί να εκχωρηθεί σε κανέναν δήμαρχο ή 
μελετητή. Το ενδιαφέρον για το κοινό μέλλον μπορεί και πρέπει να αποκαταστήσει 
στον τόπο μας την κοινωνική συνοχή που χρόνια τώρα τα κόμματα από την μία και 
οι μωροφιλοδοξίες και τα συμφέροντα κάποιων από την άλλη, έπληξαν καίρια.   

ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΚΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισμού,  από 60 έως 150τμ σε τι-
μές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.μ. Δίνονται 
ξεχωριστά ή μαζί. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τμ, με 740 τμ 
οικόπεδο, 200 μ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 532, 
22840 41227-41418

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται κτίριο 
μη ηλεκτροδοτούμενο 240 τ.μ. 

κατάλληλο για αποθήκη ή γκαράζ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 336 421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ  ΠΑΡΟΥ ε-
νοικιάζεται studio για όλο το χρόνο, 
επιπλωμένο, με όλα τα ηλεκτρικά 
είδη. Τιμή: 180,00 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας 6989 871 269

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ 
2 χλμ. από το λιμάνι της Παροικίας, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο, 
30 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 558 
581, 22840 22302

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ, ενοι-
κιάζονται νεόδμητα υπερσύγχρονα 
γραφεία με δυνατότητα διαμονής, 
πάνω απ΄το «Λιχούδη». Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945 358 828

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης με όλο τον εξοπλισμό της. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 611 141

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΚΡΕΠΕΡΙ 
επιχείρηση πωλείται, πλήρως 
εξοπλισμένη εν λειτουργία, στη 
Διασταύρωση Παροικίας. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6978 676 494

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης πλήρως εξοπλισμένη.
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 438 399

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
στούντιο, καφέ, εστιατόριο, ξενο-
δοχείο για χρήση 10ετίας. Διαθέτω 
μετρητά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η΄ΔΩΜΑΤΙΑ ζητού-
νται προς ενοικίαση για όλο το 
χρόνο. Τηλεφωνήστε στην Martina 
στο τηλ. 6931 982 867

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ζητείται προς ενοικί-
αση ή υπενοικίαση, αποτελούμενη 
από 15 έως 30 δωμάτια. Πληρο-
φορίες: Θεοφάνους Σάββας. Τηλ. 
0035 799 824 038 και στο email: 
savvasstrin@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητούνται από επιχείρηση στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών 
στο: aggeliabiologos@gmail.com

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από αρτο-
ποιείο για μόνιμη εργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24966

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. Προετοιμασία για όλα τα 
διπλώματα και για σπουδές στην 
Ιταλία 

•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό - έμφαση στην προφο-
ρική επικοινωνία και στην ειδική 
ορολογία του κάθε επαγγελματικού 
κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων και ιστο-
σελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 
6974 365805

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, στα 
μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασί-
ου – Λυκείου - ΕΠΑΛ. Τηλ.: 6993 
939 396 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ αναλαμβάνει 
υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 
καλοριφέρ, εργασίες ψύξης – 
θέρμανσης, καθαρισμούς δικτύου 
ύδρευσης και καθαρισμό εγκατα-
στάσεων ηλιακών πάνελ. Τηλ. 6987 
408 324 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται κατ’ οίκον για όλα τα 
επίπεδα από έμπειρο καθηγητή. 
Τιμές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται με το 
μήνα από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το μήνα. Ελάχιστος 

χρόνος μίσθωσης 2 μήνες.  Τηλ. 
6983 412 685

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαμβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αμερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινομηχανή, 
καφετιέρα, προτζέκτορας με πανί 
καθώς και οικιακός εξοπλισμός. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6978 830 
949/22308

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΣ πωλείται 
κομπλέ με όλα τα εξαρτήματα. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 2284 772 535

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλού-
νται από ιδιώτη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 187 275
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ.

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,60 1,66 - 1,25 1,10

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,625 1,805 1,26 1,29 1,10

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,69 1,89 1,30 1,33 1,10

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,67 - 1,30 1,33 1,15

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,61 1,75 1,24 1,27 1,07

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,62 1,85 1,26 - 1,07

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,77 1,26 - 1,07

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,74 1,26 1,29 1,07

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,745 1,265 1,29 1,08

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,629 1,898 1,288 - 1,08

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,62 1,74 1,26 1,29 1,07

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,619 1,72 1,25 1,68 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,63 1,83 1,28 - 1,07

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,62 1,82 1,26 1,29 1,07

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,62 1,93 1,26 1,31 1,07

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,65

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι να 
επικοινωνούν στο 22840 53555, για 
κάθε αλλαγή στις τιμές.

Τιμές πρατηρίων καυσίμων

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

Μεταφορές από Αθήνα προς Πάρο
& από Πάρο για όλη την Ελλάδα

Γραφείο Πάρου | τηλ. 22840 28204 | κιν. 697 8698915
Γραφείο Αθηνών | τηλ. 210 3478064 | κιν. 697 7706657

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό

Ανακοίνωση
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Ο 

ΨΕΙΛΟΡΙΤΗΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΗ-
ΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ-
ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 
ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
06/11/2016 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 12:00 μμ. ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13:00 μ.μ. ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ:  5€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ 
10€ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. : 6981 007 226 – 6932 
331 813

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
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Νέοι αγρότες
Από τη γενική διεύθυνση περιφερειακής αγροτικής 

οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας, προς 
ένταξη στο καθεστώς για την «εγκατάσταση νέων 
γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020. 

Η πρόσκληση κατανέμει στην περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου πιστώσεις 7.600.000 ευρώ, ποσό που 
αναλογεί σε 400 περίπου δικαιούχους.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
μέσω της ηλικιακή ανανέωσης και της δημιουργίας 
επιχειρηματιών γεωργών που θα διαθέτουν βιώσιμες 
εκμεταλλεύσεις. Τα κριτήρια για την ένταξη των δικαι-
ούχων είναι:

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί 
το 41ο έτος.

- Να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως γε-
ωργοί αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το 
12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης.

- Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγε-
θος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυ-
πική απόδοση) 8.000 ευρώ.

- Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει 
να έχει περιληφθεί στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 
έτους 2016.

- Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον 
αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί .

- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο 
επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους 
εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρη-
ματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 
έτη και μεγαλύτερη από 4. Το επιχειρηματικό σχέδιο 
συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο 
γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική στήριξη 
του υποψηφίου έως την ολοκλήρωση του επιχειρημα-
τικού σχεδίου

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται 
με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται από 
17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Το βασικό ποσό 
ενίσχυσης είναι τα 17.000 ευρώ και προσαυξά-
νεται:

- κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοι-
κίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορει-
νές ή μειονεκτικές ή σε νησιά μέχρι και 3.000 κατοί-
κους πληθυσμό ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών 
περιοχών και

- κατά 2.500 ευρώ όταν η εκμετάλλευση στη μελλο-
ντική κατάσταση έχει ζωική παραγωγική κατεύθυνση.

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης-
φακέλων από τους ενδιαφερομένους ορίζεται η 31 
Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.22810 98828 και 
22810 98833 καθώς και στα τμήματα αγροτικής οι-
κονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου.

«Οι κόρες των 
Κυκλάδων»

Με νέο ΔΣ συνεχίζει την πορεία της η ομοσπονδία 
συλλόγων γυναικών «Οι κόρες των Κυκλάδων».

Την Κυριακή 30/10/2016, στην Αθήνα, συναντήθη-
καν οι εκπρόσωποι δεκατριών γυναικείων συλλόγων, 
από τα 10 νησιά της Ομοσπονδίας: Αμοργός, Άνδρος, 
Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Πάρος, Σέριφος, Σίφ-
νος, Τήνος. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από την 
εκλογική διαδικασία, έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Λοΐζου Άννα από τη Μύκονο 
Αντιπρόεδρος:  Μαυρουδή Άννα από την Κέα
Γραμματέας Α: Ζαννίκου Σοφία από τη Μύκονο
Γραμματέας Β: Κάτρη - Δεληβασιλείου Παρα-

σκευή από τη Μήλο
Ταμίας: Θεοδωράκου Ανθούλα από την Πάρο
Αναπληρωματική: Μιχαηλίδου Μάγδα από την 

Αμοργό.

Ανακοίνωση ΝΔ
Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου-Αντι-

πάρου, υπό τον τίτλο: «Η αντισυνταγματικότητα του 
«νόμου Παππά», δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«H απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
την οποία στοιχειοθετείται η αντισυνταγματικότητα 
του «νόμου Παππά» αποτελεί αδιάσειστο τεκμήριο 
ότι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι έννοιες αδι-
άρρηκτα συνυφασμένες με την ιστορία της Ελλάδας· 
ασύμβατες ωστόσο με τους μικροκομματισμούς της 
παραπαίουσας «κυβέρνησης» της Αριστεράς. 

Η προσπάθεια έλεγχου του τηλεοπτικού τοπίου και 
συλλήβδην της ελευθεροστομίας των Μ.Μ.Ε κατα-
δεικνύει το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης του 
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, που αδυνατεί να αντιμετωπίσει την πραγ-
ματικότητα και αγνοεί τις συνειδήσεις των Ελλήνων. 

Η προσπάθεια αμφισβήτησης των αποφάσεων της 
δικαιοσύνης συνιστά κατάφορη υπονόμευση του θε-
σμικού της κύρους και αμαυρώνει την πολιτειακή 
οντότητα του σύγχρονου κράτους δικαίου. Δυστυχώς 
οι ενέργειες αυτές όχι μόνο δεν συνιστούν εξαίρεση 
αλλά καταρρίπτουν στο μέγιστο το προσωπείο του 
«ηθικού πλεονεκτήματος» της αριστεράς. Οι διθυ-
ραμβικές δηλώσεις και η εκκολαπτόμενη αλαζονεία 
μίας εξουσίας που δεν υπολογίζει τίποτα επιβεβαιώ-
νουν την πολιτική εκτροπή και την ηθική κατάπτωση 
της κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 

Είναι προφανές πλέον πως όταν μιλούν για «πό-
λεμο» αναφέρονται στο χάσμα μεταξύ της Ελλάδας, 
των νόμων και των αξιών και στην αυταπάτη μίας δι-
κής τους Ελλάδας, της δυσπιστίας, της ανομίας και 
του διχασμού. Είναι πλέον σαφές πως στο όνομα του 
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ και της πολιτικής του αντικατοπτρίζεται η 
αμφισβήτηση της αριστείας, η απαξίωση της δικαιο-
σύνης και ο κατακερματισμός κάθε ελπίδας. Όλα όσα 
δεν μας αξίζουν και μας κρατούν πίσω».

Πολιτιστική 
κληρονομιά

Με στόχο την συστηματική προστασία, ανάδειξη και 
προβολή της ιδιαιτέρως πλούσιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την 
περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης πολιτισμού - τουρι-
σμού, ο περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος απευθύνει 
δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις αφορούν δράσεις για την προστασία 
και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στα με-
γάλα και μικρότερα νησιά της Περιφέρειας, συνολικής  
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5,9 εκατ. 
ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτη-
θούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 
2014 – 2020», με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Για τις δύο νέες προσκλήσεις, που έρχονται σε συνέ-
χεια πρόσφατων αποφάσεων του Περιφερειάρχη για 
την ένταξη σημαντικών έργων πολιτισμού ο κ. Χατζη-
μάρκος ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα του υπουρ-
γείου Πολιτισμού,  κ. Μαρία Ανδρεάδη - Βλαζάκη, σε 
συνάντησή τους στο υπουργείο, όπου συζητήθηκε ο 
βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ για 
την υποβολή προτάσεων για ένταξη. Σημειώνουμε ότι 
οι προσκλήσεις για τις: «Δράσεις για την προστασία 
και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», είναι 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.400.000 
ευρώ για τα μεγάλα νησιά και 2.500.000 ευρώ, για τα 
μικρά νησιά.

Οι δράσεις που δύνανται να ενταχθούν αφορούν:

- Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιο-
λογικών χώρων που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά, σύμφωνα με την UNESCO

- Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή 
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, επιλεγμένων με 
αυστηρά κριτήρια (π.χ. ιστορική σημασία, ύπαρξη περι-
βαλλοντικών κινδύνων, κλπ) και με έμφαση στις περιο-
χές που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του 
τουρισμού κρουαζιέρας

- Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών 
συλλογών.

Οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλλουν στη διαφο-
ροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρει-
ας και θα εμπλουτίσουν την τουριστική προσφορά, 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, ενώ 
ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων 
πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ. Η προ-
θεσμία υποβολής προτάσεων είναι από τις 1/11/2016 
έως τις 31/03/20167.
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Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, 
τοίχου, επιτραπέζια, αντζέντες
µε έντονα χρώµατα, µε γήινα χρώµατα,
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Θα τα βρείτε όλα στη
22840 28025 | info@smileweb.gr

Ενισχύστε την εταιρική σας εικόνα ή το σύλλογό σας

Ηµερολόγια

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Τον ξε-ΖΟΥΜΗΣ-ε
Ο Νηρέας φαίνεται ότι είχε βάλει σκοπό της ζωής του να σημαδεύει τα δοκάρια 

του γηπέδου Μαρμάρων στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Μαρμάρων, 
αλλά οι «κόκκινοι» της Πάρου ήταν αυτοί που πήραν τους τρεις βαθμούς της νίκης, 
με ένα γκολ του Ζουμή, λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Σ’ έναν πολύ όμορφο αγώνα μεταξύ του τυπικά γηπεδούχου Νηρέα και του «φι-
λοξενούμενου» Αστέρα Μαρμάρων οι δύο ομάδες απέδωσαν καλό θέαμα, για τους 
φίλους των δύο ομάδων.

Ο Νηρέας ήταν άτυχος, καθώς όπως γράψαμε πιο πάνω σημάδευε τα δοκάρια, 
ενώ ο Αστέρας δείχνει σημαντικά σημάδια βελτίωσης, από την εικόνα που παρουσί-
αζε στο ξεκίνημα των υποχρεώσεων του σε κύπελλο και πρωτάθλημα ΕΠΣΚ.

Το πρώτο δοκάρι για το Νηρέα ήταν στο 38ο λεπτό από σέντρα του Γ. Ρούσσου. Ο 
ίδιος παίκτης λίγο αργότερα είχα μία καλή προσπάθεια με σουτ, αλλά η μπάλα και 
πάλι δεν του έκανε το χατίρι. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Αστέρας –με καλή στρα-
τηγική στον αγωνιστικό χώρο- φρόντιζε πρώτα την άμυνά του και μετά κοιτούσε τις 
αντεπιθέσεις του έχοντας ως τελικό εκφραστή του το Ζουμή.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο πιο 
επιθετικά και έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη μεγάλη περιοχή των Ναουσαί-
ων. Σε όλο αυτό το διάστημα ο Αστέρας δεν ευτύχησε να πετύχει τέρμα, λόγω της 
καλής απόδοσης του Ναουσαίου τερματοφύλακα, Δ. Ρούσσου. Και ενώ φαινόταν 
ότι ο Αστέρας θα ανοίξει το σκορ ήρθε η φάση του 65ου λεπτού, όταν σουτ του Γ. 
Ρούσσου του Νηρέα, βρήκε και πάλι το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Μαρμάρων. 
Ο Νηρέας βγήκε κατά κύματα στην αντεπίθεση, είχα ευκαιρίες, αλλά και πάλι δεν 
μπόρεσε να πετύχει γκολ, ενώ στο μεταξύ με το Σταθερό είχε και τρίτο δοκάρι!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε την άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου, αφού και 
οι δύο ομάδες πίστεψαν στη νίκη! Ο Ζουμής του Αστέρα έχασε γκολ στο 81ο λεπτό, 
καθώς το πλασέ του δε βρήκε δίχτυα, ενώ φάουλ του Ζένελι του Νηρέα «έγλυψε» 
το δοκάρι του Αστέρα. Τελικά, το γκολ του Αστέρα ήρθε στο 89ο λεπτό, όταν οι 
αμυντικοί των Ναουσαίων έκαναν όλα τα λάθη μαζί… και ο Ζουμής με ωραία προ-
σπάθεια έδωσε τη νίκη για την ομάδα του.

Τέλος, στην έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλαί-
μαχου παριανού ποδοσφαιριστή Στέφανου Φυσιλάνη, που «έφυγε» από τη ζωή με 
αναπάντεχο τρόπο.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Λ. Χρυσοχός), Δ. Ρούσσος, Αρκουλής (Σιφναίος), Μπερσάκου, Τσε-

νάι, Βεντουρής, Ζένελι, Κουτσίκου (Τσαλίκης), Παγώνης (Κορτιάνος), Γ. Ρούσσος, 
Χασάνι.

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Π. Κένερ), Καπαρός, Σ. Μπελούκης, Αλιπράντης (Κε-
φάλας), Ρούπας, Σάμιος, Αντιπαριώτης, Λ. Χριστόφορος), Τ. Μπελούκης (Κρητικός) 
Ζουμής, Χ. Χριστόφορος).

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος, με βοηθούς τον κ. Δρόσο και την κ. Μαργαρίτη.

Νέα απογοήτευση
Πολύ αρνητικός για μία ακόμα αγωνιστική ο ΑΟΠ, έχασε στο γήπεδο της Άνω 

Μεράς Μυκόνου, από την τοπική ομάδα, με 2-0.
Η ομάδα της Μυκόνου πήρε μια εύκολη νίκη, «καθάρισε» τον αγώνα από το πρώ-

το ημίχρονο με γκολ του Γιόγιου στο 17ο λεπτό με πέναλτι και Μήτσικα στο 40ο 
λεπτό. Ο αγώνας για τους θεατές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μία τυραννία, καθώς 
και οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα παιχνίδι κέντρου. Το μόνο ίσως κέρδος του ΑΟΠ ήταν 
ότι αγωνίστηκε με πολλά νέα παιδιά και με αυτά ελπίζει σε μία ανάκαμψη.

Οι πρωταγωνιστές
Άνω Μερά: Τζάβρας, Κουτσούκος, Αβράμης, Καρανίκας, Θεοχάρης (Καρίμαλης), 

Χατζάκος, Μήτσικας (Παστελλόπουλος), Καρφαρίδας, Αραπίτσας, Γιόγιος, Κολιό-
πουλος (Δήμας). 

ΑΟΠ: Τετάου, Σένκα, Χύσκα, Τσούκε, Φραντζεσκάκης, Χατζία, Πρίνα, Γαβαλάς, Κ. 
Π. Σαρρής (Χύσκα),Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Αγγέλου, με βοηθούς Υφαντίδη και Κούκα.

Τιμωρία Μαρπησσαϊκού
Ο Μαρπησσαϊκός τιμωρήθηκε από την ΕΠΣΚ με -3 βαθμούς και κατακύρωση 

τριών βαθμών της νίκης στην ομάδα του Αστέρα Μαρμάρων, για το μεταξύ τους 
αγώνα. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΣΚ η τιμωρία αφορά αντικανονική συμ-
μετοχή ποδοσφαιριστή (Γ. Αντωνόπουλος). Επίσης, στο Μαρπησσαϊκό υπεβλήθηκε 
πρόστιμο 300 ευρώ.


